Βενεζουέλα: Στους 3 εκατομμύρια
έφτασαν οι Βενεζουελανοί που
έφυγαν από τη χώρα
08/Νοε/2018 21:54
Τρίαεκατομμύρια Βενεζουελανοί έχουν μεταναστεύσει για να δραπετεύσουν από την οικονομική
και πολιτική κρίση που μαστίζει την πατρίδα τους, οι περισσότεροι μετά από το 2015,
ανακοίνωσαν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη.
Οαριθμός αυτός των ανθρώπων που έφυγαν από τη χώρα εξαιτίας της βίας, του
υπερπληθωρισμού και των ελλείψεων σε τρόφιμα και φάρμακα, αντιστοιχεί περίπου στο 1/12 του
πληθυσμού της χώρας.
Ημετανάστευση ροή έχει επιταχυνθεί τους τελευταίους έξι μήνες, δήλωσε ο Γουίλιαμ Σπίντλερ από
την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, απευθύνοντας έκκληση για πιο
επίμονες διεθνείς προσπάθειες για την ανακούφιση των γειτονικών χωρών.
ΤονΣεπτέμβριο τα στοιχεία του ΟΗΕ έδειχναν ότι 2,6 εκατομμύρια Βενεζουελανοί είχαν φύγει από
τη χώρα.
"Ηκύρια άνοδος των μεταναστευτικών ροών συνεχίζεται να καταγράφεται στην Κολομβία και το
Περού", συμπλήρωσε ο Σπίντλερ.
ΗΚολομβία έχει προσφέρει καταφύγιο σε 1 εκατομμύριο Βενεζουελανούς. Περίπου 3.000
περισσότεροι καταφθάνουν καθημερινά και η κυβέρνηση της Μπογοτά τονίζει ότι έως το 2021, 4
εκατομμύρια ενδέχεται να ζουν στη χώρα, που θα κοστίσει στη χώρα σχεδόν 9 δισεκατομμύρια
δολάρια.
Οπρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έχει απορρίψει τους αριθμούς χαρακτηρίζοντας
αυτούς "ψευδείς ειδήσεις", που στόχο έχουν να δικαιολογήσουν ξένη επέμβαση στις υποθέσεις της
Βενεζουέλας.
ΟΔιεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και η UNHCR επισημαίνουν ότι η μεταναστευτική
έξοδος επιφέρει πίεση σε αρκετές γειτονικές χώρες, κυρίως στην Κολομβία.
"Χώρεςστην Λατινική Αμερική και την Καραϊβική έχουν κατά κύριο λόγο διατηρήσει μια
αξιοθαύμαστη πολιτική ανοιχτών θυρών", δήλωσε ο Εντουάρντο Στέιν, ειδικός αντιπρόσωπος της

UNHCR και του ΔΟΜ για τους Πρόσφυγες και Μετανάστες από την Βενεζουέλα.
"…Εντούτοις, η δυναμικότητα τους υποδοχής είναι σοβαρά πιεσμένη και απαιτεί μια πιο δυνατή
και άμεση απάντηση από τη διεθνή κοινότητα".
Κυβερνητικοίαξιωματούχοι των χωρών αναμένεται να συναντηθούν στο Κουίτο, στο Εκουαδόρ
από τις 22 έως τις 23 Νοεμβρίου για το συντονισμό των προσπαθειών ανθρωπιστικής βοήθειας.
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